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 POLITICA REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU,  

SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 
Satisfactia clientului, asigurarea calitatii proiectelor, protectia mediului, securitatea si 
sanatatea in munca sunt strans legate de strategia de dezvoltare a organizatiei. 
Managementul la cel mai inalt nivel a implementat si mentine un sistem de management 
integrat calitate – mediu – sanatate si securitate in munca, conform standardelor de 
referinta SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR ISO 45001:2018 pentru 
activitatea de proiectare si consultanta desfasurata de societate. 
Pentru imbunatatirea continua a performantelor organizatiei ne propunem urmatoarele 
obiective generale: 

• mentinerea si imbunatatirea continua a nivelului satisfactiei clientilor si partenerilor 
nostri fata de produsele realizate-proiecte, serviciile prestate, etc; 

• asigurarea de resurse corespunzatoare pentru procese optime; 
• asigurarea nevoilor de instruire si constientizare a intregului personal privind 

cerintele clientilor, calitatea, probleme de mediu si de SSM; 
• intarirea imaginii organizatiei si reducerea impactului asupra mediului inconjurator 

produs de activitatile desfasurate de organizatie, prin indeplinirea cerintelor 
referitoare la protectia mediului si SSM, ale legislatiei in vigoare si ale conformitatii 
cu standardele de referinta; 

• respectarea si aplicarea legislatiei in domeniul calitatii, mediului, SSM pentru 
stabilirea masurilor tehnico - organizatorice conform conditiilor de munca si 
factorilor de risc; 

• evaluarea si controlul riscurilor de accidentari si imbolnaviri profesionale si 
informarea personalului cu privire la riscurile la care este expus in cadrul 
activitatilor desfasurate. 

 
Managementul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca apartin strategiei de baza 
a organizatiei noastre. 
In calitate de Director General, ma angajez sa asigur resursele necesare pentru 
recertificarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat. 
Intregul personal este obligat sa sprijine factorii desemnati cu mentinerea si imbunatatirea 
continua a SMI, sa respecte prevederile lui precum si sa contribuie la imbunatatirea lui 
permanenta. 
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